
    

  

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 

 2012-02-03 Bilaga 1 till 
19 370:52310 

    
    Sida 1 (2) 
     

 

() 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E –post, Internet 

107 85 Stockholm 

 

Lidingövägen 24 

 

08-788 75 00 

 

08-788 77 78 

 

exp-hkv@mil.se 

www.hkv.mil.se 

 

  

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

   
Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

   

Patrullhund	hemvärn	
 

Övergripande beskrivning 
Patrullhund hemvärn är en privatägd hund som utbildats av ägaren via Svenska 
Brukshundklubbens försorg. Ägaren har därefter tecknat avtal med 
Försvarsmakten för att i huvudsak ingå som ekipage i ett Hemvärnsförband. 
 
Patrullhunden används som en sensor och är ett komplement till konventionella 
bevakningssystem. Hunden kan nyttjas i samband med bevakning och skydd av 
områden, objekt och/eller anläggningar.  
 
Ekipaget är avsett för att användas inom ramen för Hemvärnsförbandens 
typinsatser  
  
Patrullhund hemvärn 
 
Lydnad 
 
 linförighet 
 framförgående  
 fritt följ 
 inkallning  
 platsläggande under gång 
 hopp över hinder  
 platsliggning med skott 
 
Lydnadsmomenten bedöms motsvarande Lägre klass enligt SBK:s regler för 
officiella bruksprov med lägst betyget godkänd i samtliga moment.  
Lydnaden skall fungera i olika miljöer och med enklare störningar. Hunden skall 
uppträda tyst under tjänsteutövning och kunna hanteras av flera personer. 
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Förmågor 
Hunden skall ha förmåga att:  
 verka i, för Sverige vanligt förekommande terrängtyper, miljöer samt 

underlag. 
 arbeta i miljöer med olika störningar såsom maskiner, fordon, buller, dofter, 

skott samt andra människor och djur(vilda och tama) närvarande. 
 vistas under fältmässiga förhållanden med bibehållet stridsvärde. 
  kunna transporteras i de transportmedel som förbandet förfogar över. 
 vila och vara tillfreds i stängd bur och vid uppstallning i fält, hundstall eller 

kvarter. 
 
 
Krav 
Hunden skall 
 klara av att arbeta i upprepade arbetspass under fyra(4) h/dygn med 

återkommande återhämtningsperioder under en fyra(4) dygnsperiod, hänsyn 
skall tagas till de yttre omständigheterna såsom klimatet. 

 kunna genomföra stillastående bevakning i upp till 1h och där kunna 
vindmarkera och ljudmarkera. 

 under patrullering kunna vind-, ljudmarkera och följa upp 
personer/materielgömma. 

 under patrullering kunna lokalisera, riktningsbestämma och därefter utarbeta 
ett spår som är 1500m och 1,5h gammalt. 

 markera föremål som den påträffar i spåret. 
 


